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CASEVÂNZ{RI CASE

APARTAMENTE
CAM
VÂNZ{RI AP. 44CAM.

l Cas[ de vacan\[ + 7 ari
teren, Bercu Ro;u. (
0745.600.790
l V]nd cas[, sat Hrip, com
P[ule;ti. ( 0745.366.713,
0720.690.810

l Soarelui, 51.000 euro>
www.imo-vest.ro>
(
0743.284.965

V]nd cas[ pentru locuit sau
spa\iu comercial central,
(
65.000
euro.
0741.328.714
l V]nd cas[ mobilat[,
central[, 85.000 euro. (
0741.328.714.
l Vil[ P[ule;ti. (
0752.583.073
l V]nd cas[ etaj, George
Bacovia, 4 ari - 78.000 euro.
( 0723.095.862
V]nd schimb cas[ Viile SM,
450 mp, teren 6000, ideal
pentru dou[ familii. (
0770.445.190
l 14 Mai, 80.000 euro>
(
www.imo-vest.ro>
0743.284.965

VÂNZ{RI AP. 22CAM.
APARTAMENTE
CAM
l Carpa\i II, etaj 4, complet
renovat. ( 0735.309.142
l V]nd 2 camere Ipote;ti,
gol, 18.500 euro. (
0723.095.862
V]nd apartament cu 2
camere, etaj III, Micro 16,
Capricornului 4/14. (
0746.064.963
l Micro 16 - 39.900 euro,
(
www.imo-vest.ro>
0743.284.965
APARTAMENTE
CA
VÂNZ{RI AP. 33CAM.
l V]nd apartament 3
camere, utilat-mobilat, etaj
IV, Carpa\i II, zon[ bun[,
(
pre\
avantajos.
0756.393.992
l 14 Mai, 36.500 euro>
www.imo-vest.ro>
(
0743.284.965
Central,
renovat
din
c[r[mid[. ( 0770.369.452

VÂNZ{RI TERENURI
TERENURI
l Teren intravilan 1 ha,
curent + ap[, Pot[u. (
0745.600.790
l V]nd teren intravilan `n
Satu Mare, strada Odobescu,
2140 mp ;i `n P[ule;ti, strada
Ghioceilor, 1.20 ha. (
0745.254.361
l Lazuri 10.000 euro>
www.imo-vest.ro>
(
0743.284.965
V}NZ{RI
STR
AUTO AUTO
STR{INE
l V]nd Skoda Superb, an
2003> dot[ri full, negociabil.
( 0744.222.529
cump{r{ri auto
str{ine
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla. (
0726.222.209
l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0757.747.469

VÂNZ{RI
DIVERSE
V}NZ{RI
DIVERSE
l V]nd lemne fag, gunoi,
de;euri. ( 0741.427.544
l V]nd p[linc[. (
0743.978.143
l
Lemn
foc.
(
0727.538.530
l V]nd candelabru din
sticl[, 6 bra\e, 2 lustre,
(
culoarea
coneac.
0744.222.529
l
Vindem
brichete
cilindrice din rumegu; de fag
100%. ( 0743.192.477
l V]nd c]rna\i de cas[. (
0754.315.010
l Toc[tor de struguri
manual ;i electric ;i capace
Logan originale pe 15” (
0741.073.618

SPA|II COMERCIALE
V}NZ{RI
SPA|II
l V]nd cl[dire 100
mp+teren 7,5 ari `n zon[
industrial[, `ntre Botiz ;i SM,
pre\ 20.500 euro. (
0730.254.504

l 66 mp, Calea Traian,
www.imo-vest.ro>
(
0743.284.965
V}NZ{RI
AGRICOLE
VÂNZ{RI
AGRICOLE
l V]nd porumb. (
0745.854.136
l V]nd plug reversibil 3+1.
( 0746.425.509

ANIMALE
VÂNZ{RI
V}NZ{RI
ANIMALE
l V]nd puicu\e ou[toare.
( 0744.961.898
l Puicu\e. ( 0740.437.563
l V]nd porci gra;i, 100-130
kg. ( 0770.336.492
l V]nd purcei. (
0741.427.544
l V]nd capre de 6 luni
castrate pentru t[iat ;i balo\i
de lucern[. ( 0744.607.892
l V]nd ;oldani. (
0742.066.735
CITA|II CITA|II

Jocul nr. 3441
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CUMP{R{RI
CUMP{R{RI

CUMP{R FIER VECHI,
CUPRU, ALUMINIU, ALAM{,
PVC - TERMOPAN,
ACUMULATORI AUTO.
Transport gratuit-plata
pe loc. 0261-989,
0755-283431, 0753-836274
cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri metalice feroase ;i
neferoase, acumulatori, cutii de
cartoane, ambalaje.

SC FEROMETAL SRL
str. magnolia, nr. 40, nr. 53
negre;ti-oa;, str. victoriei, nr. 3 d
Tel.< 0744.777.340, 0754.250.539,
0757.522.410

l Cump[r ﬁer vechi ;i
neferoase,
acumulatoare
auto, transport gratuit, plata
pe loc. ( 0730.444.660
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla. (
0748.055.158
l Cump[r pene. (
0753.500.698

PIERDERI
PIERDERI

PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII

l Uretean T Leontin
~ntreprindere Individual[,
CUI 40910218, anun\[
pierderea certiﬁcatului de
`nregistrare B3835884 ;i
certiﬁcatelor constatatoare
nr.
12912/02.04.2019,
33480/10.12.2020, ca ﬁind
furate
`n
condi\ii
necunoscute. Se declar[ nule

l Firm[ execut[m case,
demol[ri, lucr[ri interioare<
gresie,
faian\[,
rigips,
zugr[veli,
ﬁnisaje,
scos/montat u;i, geamuri. (
0754.513.544

CHIRII CHIRII
l Dau `n chirie garsonier[ `n
Micro 17, etaj IV, mobilat[utilat[. ( 0745.415.754
l Chirie apartament 3
camere,
semimobilat,
bulevardul Independen\ei.
( 0743.801.913
l ~nchiriem, termen lung,
apartament central. (
0749.012.879

Scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 `n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. Solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.

Solu\ia la jocul nr. 3440

6

l Chirie garsonier[. (
0741.051.230
l 2 camere Clo;ca>
(
www.imo-vest.ro>
0743.284.965

l Reclamantul Cicio Ionu\
chem `n judecat[ pe Podac
Gheorgheasa, Izsrael Ieno,
Buzgo Iuon, Buzgo Grigor `n
litigiul ce are ca obiect
uzucapiune `n dosar nr.
1699/266/2020,
la
Judec[toria Negre;ti-Oa;,
pentru data de 04.03.2021

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
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DANIsEb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.

Execut[m
renov[ri
interioare, gresie, faian\[,
gipscarton,
gletuiri,
modiﬁc[ri,
zugr[veli,
ﬁnisaje, montat u;i ;i
geamuri, betoane, garduri.
( 0754.609.906
l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401
Repar frigidere, ma;ini
sp[lat (domiciliu+garan\ie).
(
0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l
Execut[m
s[p[turi
manuale< ap[, gaz, funda\ii,
etc (f[r[ gr[dini), construim
garduri, cur[\[m-ad]ncim
f]nt]ni. ( 0731.753.800
Zugr[veli,
ﬁnisaje.
0770.545.907

(

Execut[m orice tip de
acoperi;uri,
repara\ii
urgente> \igl[ metalic[ceramic[>
dulgherie,
mansarde, terase, jgheaburi,
burlane,
hidroizola\ii,
penionari 20% reducere. (
0733.309.472, 0751.753.936
Cosmin.

l
Execut[m
lucr[ri
acoperi;uri, orice tip de
tabl[, jgheaburi, burlane,
repara\ii urgente, dulgherie,
hidroizola\ii, 20% reducere
pentru pensionari. (
0754.949.806
l Ra;chetez-pun parchet
masiv, laminat, ma;in[ cu
aspirator. ( 0742.397.265
l Execut[m lucr[ri< \igl[metalic[, orice tip de
acoperi;,
hidroizola\ii,
repara\ii urgente, jgheaburi,
burlane, pensionari 20%. (
0727.632.327 Sandu
l Termopane, jaluzele, folie
(
transparent[.
0744.189.118,
www.termopanesatumare.ro
(
l
Repar
TV.
0745.464.289
l Execut zugr[veli gresie,
faian\[, iein, rapid. (
0758.528.653
l Electrician repara\ii. (
0745.232.981
l
Execut
acoperi;e,
repara\ii,
jgheaburi,
lambriuri, ghipscarton. (
0742.418.464
(
l
Electrician.
0731.908.707
l Firm[ specializat[ `n
administrare imobile ;i
asocia\ii de proprietari cu
vast[ experien\[ `n domeniu,
(
www.imo-vest.ro>
0743.284.965
Execut[m cur[\enie `n
gr[dini, t[iem pomi cu
drujba. ( 0754.895.771
l Retapi\ez canapele. (
0744.244.495
TRANSPORT
TRANSPORTTURISM
TURISM
Marf[
mut[ri.
0753.807.001

(

Marf[
iein.
0745.049.715

(

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-1020 mc. ( 0745.203.220
l Transport nisip, balastru,
etc, 3 mc. ( 0742.567.167
l Transport diverse. (
0754.895.771

OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU

sc remat sa
satu mare
colect[m de;euri reciclabile< ﬁer,
font[, caroserii, carton, folie,
lemn, acumulatori,
aluminiu, cupru, inox etc.
pre\urile sunt
`n func\ie de calitate ;i tonaj.
efectu[m transport de la
persoane ﬁzice ;i juridice.
informa\ii la telefon< 0733.070.145

l Restaurant angajeaz[
osp[tar, barman, buc[tar,
dispecer ;i livrator. (
0740.872.122
l Angaj[m muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i `n
construc\ii, salariu motivant.
( 0753.653.304
SC Abo Mix SA angajeaz[<
electrician,
mecanic
`ntre\inere pentru fabrica de
nutre\uri din loc. Satu Mare.
Informa\ii
la
(
0261.769.306 sau personal la
fabric[.
l Ferma de porci Moin
angajeaz[
muncitori
necaliﬁca\i, electrician ;i
l[c[tu; mecanic. Salariu
atractiv, bonuri de mas[. Se
asigur[ transport ;i dou[
mese pe zi. Informa\ii la (
0755.029.728 sau personal la
ferm[.
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= COMEMOR{RI =

Parlamentul European invită
statele să recunoască dreptul
la o locuinţă adecvată ca drept
fundamental al omului

in memoriam

col. drago: ioan
DECESE
= DECESE

=

Cu nespus[ durere anun\[m
`ncetarea din via\[ a celui
mai scump so\ ;i tat[
ALEXANDRU SZOLOSI `n
v]rst[ de 52 ani. ~l
conducem pe ultimul drum,
azi 23 februarie la ora 12<30,
la cimitirul de la gar[.
Amintirea lui o vom p[stra
ve;nic `n inimile noastre.
Familia `ndoliat[
___________
Ne lu[m r[mas bun de la
fratele nostru SZOLOSI
ALEXANDRU. Dumnezeu
s[ te odihneasc[ `n pace.
Puiu ;i Oti
___________
~mi iau r[mas bun de la cea
care a fost sora mea
VALERIA.
Fratele
T[ma;
Ioan,
`mpreun[ cu toat[ familia
CONDOLEAN|E
= CONDOLEAN|E

=

Sincere
condolean\e
familiei Andreica Rodica `n
aceste momente grele la

trecerea la cele ve;nice a
tat[lui ei drag.
Colectivul de munc[< Liceul
Unio Traian Vuia
___________
Sunt al[turi de prietena mea
Monica Bumbar `n marea
pricinuit[
de
durere
trecerea `n neﬁin\[ a bunicii
dragi.
Bunul
sale
Dumnezeu s[-i dea odihn[
ve;nic[.
Condolean\e
`ntregii familii.
V[d. Viorica Chilian
___________
~n aceste clipe grele de
suferin\[ ;i durere aducem
alinare
;i
m]ng]iere
copiilor Istrate Lauren\iu ;i
Sebastian, la trecerea `n
neﬁin\[ a na;ului nostru
LUCIAN.
ISTRATE
Dumnezeu s[-l odihneasc[
`n pace.
Fam. Darida Gheorghe ;i
Cornelia
___________
Transmitem
sincere
condolean\e ;i `ntreaga
noastr[
compasiune
copiilor
Lauren\iu
;i

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

www.informatia-zilei.ro
Comenteaz[ articole pentru ziarul de m]ine
l Angaj[m ;ofer tir, turretur,
mecanic.
(
0752.098.897
Societate
comercial[
angajeaz[< strungari, frezori,
l[c[tu;, maistru (inginer),
construc\ii metalice. (
0745.396.870
l Angajez muncitor `n
construc\ii< dulgher, ﬁerar,
ﬁnisaje. ( 0743.333.872
Firm[
de
transport
interna\ional angaj[m< persoan[
pentru
contabilitate primar[, responsabil parc auto. (
0752.009.564, 0752.009.566
l SC Florisal SA angajeaz[<
- sudor. Inf. strada Gabriel
Georgescu nr. 101, (
0261.717.026
Firm[
de
construc\ii
angajeaz[ ;oferi profesioni;ti
pe autobasculante 8x4,
ansamblu cap tractor ;i
semiremorc[. Informa\ii (
0741.030.139
Fabrica de mobil[ din Culciu
Mare angajeaz[ t]mplari cu
experien\[, operatori CNC,
personal
necaliﬁcat.
Asigur[m transport. (
0753.267.154, 0744.330.875,
0754.682.235
l Tie Services Interna\ional
angajeaz[<
inginer
automatist,
proiectant
inginer electritehnic, inginer
mecanic> CNC-i;ti, l[c[tu;i,
mecanici, sudori. Informa\ii
la ( 0770.121.925 `ntre
orele 09<00-15<00
l
Lebăda
angajează
responsabil proiectare 3D.

Cerin\e< experiență în
proiectare/design de interior,
cunostiin\e
medii
în
utilizarea calculatorului (MS
Oﬃce) / consultant v]nz[ri
( 0742.731.151
l Angaj[m ;oferi categoria
C. Inf. ( 0744.785.206
l Angajez personal feminin
pentru magazin alimentar.
Rog
seriozitate.
(
0742.465.300
l Angajez ;ofer categoria B,
Carei. ( 0769.669.305
l Angajez personal pentru
`ntre\inere lac de pescuit. (
0746.089.477
Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 7, Satu Mare, cu
sediul `n Satu Mare, strada 1
Decembrie 1918, nr. 7,
organizeaz[ concurs `n
perioada
11.02.202105.03.2021
conform
calendarului aﬁ;at pe situl
gradinita7-satumare.ro ;i la
sediul acesteia pentru
ocuparea a 0.5 post
Administrator
ﬁnanciar
(contabil) I S, studii
superioare cu diplom[ de
licen\[, vechime minim[ de
9 ani `n activitatea speciﬁc[
postului, vacant `n statul de
func\iuni al institu\iei
(personal contractual) pe
durat[ nedeterminat[. Proba
scris[ va avea loc `n
04.03.2021 la ora 08<00,
interviul la ora 13<00 la
sediul unit[\ii. Dosarele se
depun
la
secretariatul
comisiei p]n[ la data de
24.02.2021, ora 12<00. Rela\ii
suplimentare la sediul
unit[\ii, telefon 0261.714.091
l SC Comexmar SRL
angajeaz[ conduc[tor auto
profesionist
pentru

1947 - 2020
Ne rug[m pentru odihna ta ve;nic[.

Familia
Sebastian Istrate `n aceste
clipe grele c]nd se despart
de tat[l ISTRATE LUCIAN,
fostul
nostru
coleg.
Dumnezeu s[-l odihneasc[
`n pace!
Colectivul SC Aurora SA
___________
Ceasul desp[r\irii a sosit
l[s]nd un gol imens ;i
lacrimi de durere. Te voi
purta mereu `n suﬂet,
prieten drag LUKACS
ALEXANDRU. Odihne;tete
`n
pace.
Sincere
condolean\e
familiei
`ndoliate.
Rodica Hozai ;i Maria Ursu
___________
Sincere regrete, LUCIAN!
Dumnezeu s[ te aib[ `n
paza Sa!
Maria

= MUL|UMIRI
MUL|UMIRI
DECESE =
Mul\umiri ;i recuno;tin\[
celor care au fost al[turi de
noi prin prezen\[, ﬂori ;i
condolean\e c]nd l-am
condus pe drumul f[r[
`ntoarcere pe dragul nostru
TRENEA
FLORIN
VICTOR. Dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace.
Familia `ndurerat[

=
= =

Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul Informa\ia Zilei
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distribu\ie. Informa\ii (
0758.429.052
l Angaj[m ;ofer distribu\ie
cat. B. ( 0745.849.985
SOCIET{|I
SOCIET{|I
l Societatea Agricol[
Petre;ti convoac[ dunarea
General[
Ordinar[
a
proprietarilor de terenuri
`nscri;i `n societate pe data
de 27.02.2021 la ora 10.00 `n
sala de ;edin\[ a Prim[riei
Petre;ti, precum ;i `n
videoconferin\[
prin
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mijloace
electronice
(online), `ntruc]t la prima
convocare n-au r[spuns cu
prezen\a 2/3 din membrii,
nu s-au `ntrunit condi\iile
legale de desf[;urare a
;edin\ei. Membrii asocia\i
care nu pot participa
personal la adunare pot fi
contacta\i `n sistem de
videoconferin\[ fiind ruga\i
s[ ne comunice propria
adres[ de e-mail (gmail) la
adresa sapetresti92@gmail
.com p]n[ la data de
25.02.2021, ora 10.00

Parlamentul European cere
statelor membre să ia măsuri
pentru soluţionarea crizei
locuinţelor. Conform PE,
locuinţele accesibile sunt un
drept fundamental al omului şi
favorizează totodată coeziunea
socială.
În Uniunea Europeană,
conform sursei citate, penuria
de locuinţe accesibile devine o
problemă tot mai mare din
cauză că preţurile la locuinţe şi
chiriile au crescut constant în
raport cu veniturile. La ﬁnele
lunii ianuarie, Parlamentul
European a adoptat o rezoluție
prin care invită statele membre
să recunoască dreptul la o
locuință adecvată ca drept
fundamental al omului, a cărui
respectare se poate asigura prin
lege. Deputații europeni au
declarat că toți cetățenii trebuie
să aibă acces egal la locuințe
decente, „sănătoase”, conectate
la apă potabilă de bună calitate,
cu instalații sanitare adecvate,
canalizare și un sistem de
energie ﬁabil.
"Situația s-a înrăutățit mai
ales pentru proprietarii și
chiriașii privați cu venituri mici,
dar și pentru persoanele cu
venituri medii costurile legate de
locuință și de întreținere au
devenit problematice. În special
părinții
singuri,
familiile
numeroase și tinerii care abia sau angajat au venituri prea mici
pentru a-și permite chiriile de
pe piață și prea mari pentru a
putea cere o locuință socială.
Epidemia de coronavirus a adus
în centrul atenției și problema
locuințelor< mult prea mulți
oameni sunt nevoiți să petreacă
perioada de izolare în locuințe
de standard scăzut. Pe termen
mediu, se preconizează că, după
criză, numărul persoanelor fără
adăpost va crește", se arată în
comunicatul
Parlamentului
European.
Conform datelor publicate,
prin locuinţe cu un preţ
abordabil se înţelege că raportul
preț/venituri al locuințelor este
criteriul cel mai frecvent utilizat
pentru a măsura accesibilitatea
lor din punct de vedere ﬁnanciar
şi între 2010 și 2018, ponderea
populației care cheltuiește peste
40 % din venitul lor disponibil

pentru locuință a fost de
aproximativ 10 % în UE-27, cu
diferențe importante între țări.
Una din cauzele problemei
locuinţelor este potrivit PE
transformarea locuințelor în
active ﬁnanciare sau bunuri
tranzacționabile. Acesta e unul
dintre
principalii
factori
determinanți
ai
creșterii
prețurilor< "Unii își cumpără o a
doua locuință pentru a genera
venituri suplimentare și a-și
completa pensiile. Investițiile
străine determină creșterea
prețului locuințelor pe plan
local, iar platforme precum
Airbnb reduc oferta de locuințe
disponibile pentru localnici, în
special în centrul orașelor. În
există
diferențe
plus,
semniﬁcative între statele
membre în ceea ce privește
politicile de locuințe sociale".
Parlamentul
European
publică şi câteva cifre pe
marginea acestui subiect, şi
anume< în ultimii trei ani, prețul
locuințelor din UE a crescut în
medie cu 5%> cheltuielile pentru
locuințele sociale (transferuri și
capital) efectuate de guverne
reprezintă doar 0,66 % din PIBul european> costul pentru
locuințele inadecvate se ridică la
195 miliarde euro pe an pentru
economiile UE.
Printre soluţiile propuse se
numără< modiﬁcarea normelor
privind ajutoarele de stat
permite autorităților publice să
ajute mai ușor toate categoriile
cărora le este greu să plătească o
locuință în condițiile pieței>
ﬁxarea la nivelul UE obiectivul
ca nimeni să nu mai ﬁe fără
adăpost până în 2030. Deputaţii
europeni au cerut Comisiei și
statelor UE să renoveze
locuințele, au încurajat statele
membre să colaboreze cu
partenerii sociali, societatea
civilă și sectorul privat la
ﬁnanțarea investițiilor sociale,
au cerut statelor membre să
combată
discriminarea
grupurilor vulnerabile şi au
invitat Comisia să prezinte
propuneri legislative până la
jumătatea anului 2021 pentru a
contracara tratarea locuințelor
doar ca bunuri comercializabile
și nu ca un drept al omului.
eodora V.

